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Encerramento da Recuperação Judicial
Rio de Janeiro, 30 de junho de 2016 – ENEVA S.A. (“ENEVA” ou “Companhia”)
(BM&FBOVESPA: ENEV3, GDR I: ENEVY), em atendimento ao disposto no artigo 157,
parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e às disposições da Instrução CVM nº
358/2002, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 29
de junho de 2016, o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro decretou o
encerramento do processo de recuperação judicial da Companhia e de sua subsidiária ENEVA
Participações S.A. (em conjunto “Companhias”).
O pedido de recuperação judicial foi apresentado em 9 de dezembro de 2014 com o objetivo
de reestruturar um passivo de mais de R$2,4 bilhões em créditos concursais das Companhias.
O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado pelos credores em 30 de abril de 2015, tendo a
decisão sido homologada pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro em
12 de maio de 2015, apenas quatro meses após a formulação do pedido.
O sucesso e a rapidez do processo de recuperação das Companhias só foram possíveis com a
cooperação e comprometimento de seus credores e acionistas, que se uniram em torno da sua
reestruturação financeira.
Todos os credores trabalhistas, micro e pequenas empresas e credores quirografários com
créditos até R$250 mil foram integralmente pagos em menos de 12 meses após o início do
processo.
Após a realização destes pagamentos e de um aumento de capital da Companhia concluído em
5 de novembro de 2015, restaram apenas 15 credores quirografários, de um universo de mais
de 120 credores originalmente sujeitos à recuperação judicial, que receberão seus créditos em
um prazo total de 13 anos.
Com o encerramento do processo de recuperação judicial, a Companhia está apta a iniciar uma
nova fase em busca de seu crescimento.
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SOBRE A ENEVA
A ENEVA atua na geração e comercialização de energia elétrica e possui negócios complementares na exploração e
produção de gás natural. A Companhia tem atualmente capacidade instalada bruta de 2,2GW, estando assim entre
as maiores empresas privadas de geração de energia elétrica no Brasil. A ENEVA possui ainda participação em
blocos terrestres de gás natural na Bacia de Parnaíba.
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